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Nº de
Ordem

Orientadores Título Projeto Orientandos Plano de Trabalho

1.
Ângela de Castro
Correia Gomes Dra.

O  impacto  da  gestão  financeira  na
qualidade  da  educação:  estudos  de
casos  múltiplos  em  escolas  públicas
estaduais  da  mesorregião  do  leste
rondoniense. 

Letícia Barbosa 
Rodrigues

Gestão financeira da escola pública estadual com menor e
maior score no IDEB/2013, em Pimenta Bueno. 

Soniel Araújo dos 
Santos

Gestão  financeira  das  escolas  públicas  estaduais  com
menor e maior score no IDEB/2013, em Presidente Médici.

Daniella de Sousa
Veras

Gestão financeira da escola pública estadual com menor e
maior score no IDEB/2013, em Cacoal.

2.

Alessandra 
Bertasi 
Nascimento

Ms.
Habilidades  sociais  de  acadêmicos  de
pedagogia: a percepção de si mesmos e
do curso.

Karyna Saraiva 
dos Santos

Perfil do professor universitário da Universidade Federal de
Rondônia-Vilhena.

3. Aparecida 
Augusta da Silva 

Dra.

A  contextualização  de  conteúdos  de
matemática  nos  livros  didáticos  para
campo sob o olhar da etnomatemática e
da educação matemática crítica. 

Nilcéia Hellen 
Lacerda Dias 

A contextualização de conteúdos de matemática nos livros
didáticos para campo mais adotados na zona rural de Ji-
Paraná  sob  o  olhar  da  etnomatemática  e  da  educação
matemática crítica. 

4.
Flavine Assis de 
Miranda Dr.

Política  de  educação  inclusiva  na
Amazônia: um olhar para as escolas do
município de Rolim de Moura/RO.

Jeieli Lindiane da 
Silva Oliveira

A Inclusão da Criança com Síndrome de Down no 1° ao 5°
ano  do  ensino  fundamental  na  rede  regular  de  ensino
municipal de Rolim de Moura/RO. 



5.
Heloísa Helena 
Siqueira Correa Dra.

Estéticas da terra: política, literatura, mito
e ciência.

Carine Barboza 
da Silva Gomes 

Terra em trânsito: Mia Couto, o sonho e o mito. 

Maíssa Pires 
Ramos 

No jardim de Astrid Cabral: o vegetal humanizado e o outro
vegetal.

Raiane Girard 
Madeira 

Ser animal: o mito Cinta-Larga e a experiência radical da 
alteridade.

Regyvânya Alves 
Araújo

Com os seres de Rubião: o animal humanizado e o outro 
animal.

6. José Lucas 
Pedreira Bueno

Dr.

Letramento e cultura digital na formação
de professores na Amazônia: um estudo
longitudinal  com  estudantes  de
pedagogia  presencial  e  a  distância  do
campus de Porto Velho da Universidade
Federal de Rondônia.

Ana Beatriz 
Fontenele Aragão

Condições  e  percursos  para  a  aprendizagem  dos
estudantes de pedagogia frente ao letramento e a cultura
digital.

7.
Josiane Brolo 
Rohden

Ms.

De repente, professor!  Histórias de vida
de  professores-migrantes  de  Vilhena  -
RO:  um  olhar  para  a  constituição  dos
saberes e fazeres docentes. 

Helen Arantes 
Martins

Traços da história da educação de Vilhena-RO: a criança
sob o olhar dos professores migrantes (1960-1980). 

8.
Juracy Machado 
Pacífico Dra.

Qualidade  na  educação  infantil:  estudo
sobre  a  infraestrutura  de  escolas  de
educação infantil de Porto Velho.

Natasha Souza 
Matos

Infraestrutura das escolas de educação infantil: um estudo
sobre a implantação do Proinfância em Rondônia. 

9.
Jussara Santos 
Pimenta

Dra.
Biblioteca  escolar  e  sala  de  aula:
articulação possível?

Aline Moreira 
Cuellar

Entre mazelas e virtudes: o lugar da biblioteca escolar nos
textos acadêmicos.

Kétila Batista da 
Silva Teixeira

A biblioteca escolar e sala de aula: trabalho colaborativo
para a formação do leitor numa escola pública de Porto
Velho (RO). 

10.Lilian Caroline 
Urnau

Dra.
Escola  pública  e  espaço  local:
enquadrando  olhares,  sentidos  e
relações. 

Ana Paula Farias 
Ferreira

Ações  e  espaços  de  participação  social  nas  escolas
municipais de Porto Velho.

Jéssica Fabrícia 
Silva Lima

Olhares sobre a articulação entre escola e população de
seu entorno geográfico e social.



11.
Lusinilda  Carla
Pinto Martins

Subjetividade  e  formação  inicial  de
professores  da  área  de  Letras  da
Universidade Federal de Rondônia.

Érica Gomes de 
Oliveira

Expectativas  e  impressões  dos  alunos  ingressantes  dos
curso  de  Letras  Espanhol  da  Universidade  Federal  de
Rondônia- UNIR.

Isabela Cristina 
Daher Mendonça 

Expectativas  e  impressões  dos  alunos  ingressantes  do
curso  de  Letras  Inglês  da  Universidade  Federal  de
Rondônia-UNIR. 

Thaís do Amparo 
de Bem Oliveira

Expectativas  e  impressões  dos  alunos  ingressantes  do
curso  de  Letras  Português  da  Universidade  Federal  de
Rondônia- UNIR, campus de Porto Velho.

12.
Maria Candida 
Müller Dra.

O ensino de geometria nos anos iniciais 
do ensino fundamental: percepção de 
professores dos anos iniciais de Vilhena 
(RO) sobre perímetro e área de figuras 
planas.

Érica Carolina 
Campana 

Os conceitos de área e perímetro de figuras planas: um 
recorte sobre o trabalho pedagógico desenvolvido pelos 
docentes dos anos iniciais das escolas municipais de 
Vilhena-RO.

13.

Marília Lima 
Pimentel 
Cotinguiba

Dra.

Um  estudo  sobre  o  ensino  e  a
aprendizagem  de  português  pelos
imigrantes  haitianos  participantes  do
Projeto  de  Extensão  "Migração
internacional  na  Amazônia  brasileira:
linguagem e inserção social de haitianos
em Porto Velho".

Angélica Paixão 
dos Santos

Um estudo sobre o aprendizado da língua escrita  pelos
haitianos: influências da língua materna. 

Maquézia Suzane
Furtado dos 
Santos

A  aprendizagem  da  língua  falada  pelos  imigrantes
haitianos: influências do crioulo. 

Washington Luiz 
dos Santos Assis

A linguagem como barreira  de inserção sociocultural  de
imigrantes  haitianos  em  Porto  Velho:  uma  reflexão  de
socialização por meio da linguagem.

14.
Marilsa Miranda 
de Souza Dra.

O corporativismo sindical como elemento
de  sustentação  das  relações
semicoloniais e semifeudais na educação
brasileira.

Tatiane Furtado 
Ricante 

A corporativização sindical como elemento fundamental do
projeto  de  dominação  imperialista  nos  países
semicoloniais:  uma  análise  do  SINTERO  e  do
SINSEZMAT. 

O coronelismo na educação: uma análise
da ditadura das políticas educacionais e
das pedagogias pós-modernas na escola
pública rondoniense.

Valdiane Cardoso 
Ferla

O coronelismo na implantação das políticas educacionais e
a reprodução de relações de semisservidão na educação:
o caso de Rolim de Moura-RO. 



15.
Orestes Zivieri 
Neto Dr.

Os  paradoxos  entre  o  discurso  e  a
prática quanto ao uso de variados tipos
de problemas matemáticos no interior da
sala de aula do ensino fundamental  (1º
segmento). 

Daiany de Oliveira
Os  desafios  enfrentados  pela  escola  para  trabalhar  os
diversos tipos de problemas matemáticos com crianças de
06 e 10 anos no ensino fundamental (1º Segmento).

Vânia  Regina
Otsuka Lopes

Resolução  de  problemas  matemáticos  no  ensino
fundamental (1º segmento): construção ou algoritmação?

16.

Renata
Aparecida
Carbone
Mizusaki

Ms.
O  gênero  na  educação  infantil:  a
construção das diferenças.

Ana Paula Garvim
Klein Pereira

Alinhavando sentidos: Concepções de acadêmicos(as) do
curso  de  Pedagogia  sobre  as  relações  de  gênero  na
Educação Infantil.

17.

Rosa Maria 
Aparecida Nechi 
Verceze

Dra.

Documentação e descrição do português
culto falado em Rondônia: análise da 
conversação e dos processos 
internacionais.

Mateus Costa dos
Santos 

Descrição do português culto falado em Porto Velho: 
turnos conversacionais.

18.
Rosana Nunes 
Alencar

Ms.
O  grotesco  na  prosa  de  Valter  Hugo
Mãe.

Anderson Ricardo
Nunes da Silva

O grotesco e as personagens do romance  O remorso de
Baltazar Serapião.

19.
Roseline 
Mezacasa Dra.

Projeto:  Entre  modos  de  pensar,  ver,
fazer:  um  levantamento  e  registro  de
elementos  culturais  do  povo  Makurap,
Aldeia Barranco Alto e do povo Tupari,
Aldeia  Trindade,  Terra  Indígena  Rio
Branco.

Khayo Djemes 
Binas da 
Purificação

Levantamento  e  registro  de  histórias  e  cosmologias  do
povo  Makurap,  Aldeia  Barranco  Alto  e  do  povo  Tupari,
Aldeia Trindade – Terra Indígena Rio Branco.

Leandro Sergio de
Almeida

Registro e análise do grafismo do povo Makurap, Aldeia
Barranco Alto e do povo Tupari, Aldeia Trindade – Terra
Indígena Rio Branco: entre os modos de fazer e os modos
de pensar nas relações cotidianas dos grupos. 

20.
Sonia Maria 
Gomes Sampaio Dra.

Apontamentos  para  uma  história  da
leitura de Porto Velho a partir do contexto
escolar.

Bárbara Maria 
Santana da Silva

Mapeamento  das  bibliotecas  particulares,  livrarias  e
espaços  alternativos  de  leitura:  desafios  da  formação
leitora. 

Débora Sousa 
Araújo

Oficinas de leitura a partir  de variados gêneros literários
canônicos e não canônicos. 



21.
Wendell Fiori de 
Faria Dr.

Alfabetização  de  crianças  da  classe
popular de Porto Velho-RO. 

Aimé Aimone 
Rossi

Estudos  sobre  a  alfabetização  de  crianças  da  classe
popular de Porto Velho-RO.

Elaine Cristina 
Nunes Medeiros 

O processo de alfabetização de crianças da classe popular
de Porto Velho.


